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I^ ie l u z i  E s p e r a n t o n  ?

Kiu estas la plej bona propagandilo. — 
Por la enkonduko de Esperanto ĉe 

la komercistoj. — Projekto

Se miaj legantoj kredas trovi en fii tiu 
artikolo ion tute novan, iun ajn ideon 
neniam aŭditan, ili eraras. Pri propa
gando kaj propagandiloj oni jani tiel multe 
kaj tiel bone parolis, disputis kaj skribis, 
ke la eltrovo de tute novaj propagandma- 
nieroj Sajnas al mi preskaj neebla. Ta
men mi esperas ke la linioj sekvantaj ne 
estos senutilaj; ĉar, se mi ne havas novan 
ideon, mi havas almenaŭ novan formon 
por g i ; por ĝia efektivigo mi proponas 
novan vojon.

Pli kaj pli ĉiuj esperantistoj konsentas 
pri tio ke de nun nia propagando devas 
farigi esence, precipe praktika. Ni vivis 
gis nun por Esperanto ; de nun, Esperanto 
devas vivi por ni. Kompreneble, por ke 
Esperanto povu vivi por ni, ĝi devas an
tan ĉio havi vivon. Sed, felice, nia anaro 
estas jam granda kaj plene suliĉas por 
efektivigi mian planon. Mi diris, ke la 
propagando devas farigi pli kaj pli prak
tika ; pli bone mi estus dirinta, ke ĝi devas 
sin turni pli kaj pli al la praktikuloj, pre
c i e  "ai la'komercistoj. Jeri estasmia nova 
fortikajo, kiun ni devas ataki per ĉiuj niaj 
fortoj: ĉar, se fli tion havos, ni ĉion havos. 
Sed kiamaniere ni devas agi, se ni volas la 
sukceson ? ĉu ni devas ilin allogi per niaj 
plej dolĉaj sonoj, aŭ ĉu ni devas ilin mi
naci per bomboj kaj pafilegoj, se ili kon- 
traŭstaras ? Jen la sutiĉe grava demando, 
kies solvon mi provas helpi iomete hodiaŭ. 
Nia samideano II. Rodier pravege diris en 
ia Neuchfltel’a svisa kongreso, ke ni ne 
devas tro insisti ĉe la komercistoj, ke ili 
lernu Esperanton ; ni ne devas ilin enui 
per tiaj provajoj : ni ne povas kaj sekve 
ne volas postuli de tiuj multeborantaj ho
moj, ke ili faru al si multe da klopodoj, 
se ni ne povas salajri iliajn penojn per ia 
samvaloraj. Per unu vorto : ni ne devas 

. trudi, ne devigi. Gerte, S-ro Rodier estas 
prava ; sed malgran tio, sajnas al mi, ke 
tamen ni ne devas tute preterlasi la devi
gon. Ni devigu la komerciston, ne ke li 
lernu, sed ke li sin okupu pri Esperanto.
* Sed ni nin gardu enui la komerciston n, 
oni respondos. Jes, mi konsentas : sed se

ke gi tute ne plu malplacis al li ; ke 
la komercisto mem deziras kiel eble plej 
multe da tiaj « enuajoj », tiam oni povas 
kaj eĉ devas uzi ankaŭ la devigon. La tut
monda esperantistaro ĉiutage pligrandi
gas ; ĉie, en ĉiuj urboj kaj urbetoj bni 
trovas hodiaŭ Esperantistojn ; kaj, se ni 
diligente, inteligente uzas niajn nunajn 
fortojn, ni jam hodiaŭ povas sukcesi. Ko
mercisto germana, kiu ricevas ĉiumonate 
unu aŭ du francajn mendojn certe lernigas 
la francan lingvon al iu el siaj komizoj ; 
kaj komercisto tutmonda, ricevonta ĉiumo
nate unu aŭ du mendojn en Esperanto, 
sendube faras la samon. Do, por atingi nian 
celon, nepre absolute gin atingi, ni nur 
bezonas skribi ĉiujn niajn mendleterojn 
esperante, kaj baldaŭ ni estos venkintaj. 
Tiu ĉi propagandilo sin distingas de mul
taj aliaj per sia grandega simpleco. Ekster 
ni, ni bezonas nenion ; nek la helpon de 
regnestraroj, nek la rekomendon de famaj 
kaj influplenaj eminentuloj, nek la monon 
de la riĉuloj ; ni nur bezonas nin mem. 
Kaj, se tiamaniere ni estos venkintaj nur 
per niaj propraj fortoj, ni ne bezonas plu 
timi, ke ia fremda institucio, elektonta la 
delinitivan helplingvon, anstataŭos Espe
ranton per iu ajn alia lingvo.

Se ĉiuj esperantistoj sekvus la diritan 
vojon, se ili agus en tiu ĉi senco, skribante

jen al tiu, jen al alia komercisto, sen prin
cipo aŭ ordo, tute laŭ persona bontrovo, 
ili certe sukcesus; sed se ni agus laŭ inte
ligenta, pripensita plano, ni pli baldaŭ 
sukcesus. Nun, por havi planon, oni bezo
nas planfarantojn ; por agi kune, laŭ ko
muna signaldiro, oni bezonas organizajon, 
societon. Mi do proponas la kreon de Ligo 
internacia de ta opetantoj esperantistaj 
(L. I. A. E.) societo .tute senpaga, kies 
membroj nur promesas skribi kiel eble 
plej multe da esperantistaj komercleteron 
kaj kiuj samtempe promesas skribi tiujn 
leterojn ne al iu ajn komercisto, sed pre
cipe al la komercistoj nomitaj de Pliga 
komitato. Al tia ligo povus aliĝi ne nur 
adeptoj de Esperanto, sed ankaŭ aproban
toj, kiuj tiamaniere povus fari tre efikan 
propagandon, tradukante siajn leterojn 
per konsuloj afi amikoj. Tiu L. I. A. E. 
povus en Svisujo ekz, facile atingi la nom
bron da 200-300 membroj; kaj 200 aĉe- 
tantoj, lerte direktitaj, povas venki eĉ la 
plej fieran komerciston. Se ekz. la komi
tato donus la jenan ordonon; L. I. A E’anoj 
kaj aliaj esperantistoj, dum ia tri venontaj 
monatoj aĉetu :

Librojn de N. N. en X. ; vestajojn de 
N. N. en X. ; sitojn de N. N. en X. ; hor- 
loĝojn de N. N. en X. ; k. t. p., k. t. p. 
mi ne kredas, ke la nomitaj komerc 
cistoj novus, kontraustari lomitemop- 
baldaŭ akceptus Esperanton kiel helpling
von, ili helpus nian gazetaron per anoncoj, 
kaj samtempe iii gajnus du novajn propa
gandilojn efikegajn : kolektinte unuflanke 
la nomojn de ĉi-tiuj komercistoj kaj ali
flanke de la L. L A. E. ni povos diri al la 
vendistaro : • Jen vidu la grandan so
cieton, kies membroj vin preferus, se vi 
akceptus Esperanton », kaj al la aliaj, al 
la audantaro, ni diros : t Jen, vidu la 
multajn komercistojn, kiuj jam uzas nian 
lingvon >. Kaj tiel ni povus esperantistigi 
unu per la alia.

Estante nur nova esperantisto, kiu estas 
devigata anstataui la sperton per la fer
voro, mi tute ne volas doni ideon, planon 
neplibonigeblan; mi treege estus kontenta, 
se aliaj pli lertaj kaj pli famaj samideanoj 
dirus siajn opiniojn al mi, kaj se iu mon
tras al mi alian vojon pli bonan ol la mia, 
mi estos lia unua sekvanto.

Ĉiam Antaŭen.

T R A  LA  MONDO
H is p a n o j»

Barcelono, Aprilo 1907.
La dimancon 21an de Aprilo okazis en 

Hispanujo balotoj por la nacia Parlamento. 
La jenaj partioj partoprenis en la balotado : 
konservativa, liberala, respublikana, tradi
cia, demokrata, integrrala kaj eroj cl la 
partioj diskunigintaj el ili. En la Kataluna 
regiono la balotoj prezentis sin alimaniere 
ol en la cetero de Hispanujo. Okaze de 
malpacoj okazintaj en Katalunio antaŭ 
unu jaro kaj duono, la partioj ne regantaj, 
t. e, respublikana, regiona, tradicia kaj 
multaj gis tiam indiferentuloj unuigis por 
bataladi kontraŭ la registaro. Parto de la 
respublikana partio ne akceptis unuigi 
kun neprogresema kaj regiona partioj ba
taladanta tiun unuigon nomatan « Solida- 
ritat Catalana » (Kataluna Solidareco). 
Tia movado komencita antaŭ ioni pli ol 
unu jaro rapide etendigis en la tutan Ka
talunan regionon. Tial kelkaj ministraj 
deputitoj en la antaŭa Parlamento antaŭ- 
vidante la malprosperon de sia kandidateco 
ne sin reprezentis por la baloto ; aliaj pro
vis esti de nove rebalotitaj prezentante 
kandidatecon. La parto de la respublikana 
partio kiu ne akceptis la unuigon kun la

jam nomitaj partioj ankaŭ prezentis kan
didatojn en kelkaj balotdistriktoj. La pro
pagando estis grandaj kaj sencese en tiu 
ci urbo okazis balotkunveno}. Kie la geo
grafia sido malpermesas iri per fervojo, 
tien iris la propagandantoj per automobilo. 
La tago de la balotoj alvenis. Escepte en 
Barcelono, kie la disputado inter divers- 
jfortianoj alportis la morton al unu kaj 
«andojn al du aliaj, la balotoj ne prezentis 
alian karakteron ol tiun de akra batalado 
inter la kandidatoj de la partoprenantaj 
partioj dezirantaj venki unu la alian. Fine, 
triumfis la kandidatoj de la « Kataluna 
{Solidareco », escepte du, kiuj estis venki
taj de dinastiaj kandidatoj. En antaŭaj 
balotoj, la ministraj kandidatoj, ĉu konser
vativaj, ĉu liberalaj, triumfis en Katalu
n io , sed nun, la politika movado de tiu 
fegiono devigis la konservativulojn, kiuj 
ituii regas en Hispanujo kompensi la nerc- 
baloton de iliaj kandidatoj en Katalunio 
per la okupo de novaj lokoj en aliaj regio
noj je 1’malprofito de la liberaluloj. Tia 
ligmaniero malplacis al tiuj ĉi, kiuj pro gi 
perdis balotdistriktojn, kie la konservati
vuloj penis balotigi siajn deputatojn Ce la 
I  arlamento, por ne esti tro kontraŭstari- 
gitaj de la kontraŭuloj, kiuj estos certe 
multenombraj kaj fervoraj 
_ La Parlamento kunigos dum la maja
1 opajo..kaj..esta? espereble, ke gia laboro 
estos'pli'fruktodona ol siaj antauuloj, car' 
tion vere tre bezonas nia lando.

A. PIERRE.
SU u n g a r u jo

Budapesto, Majo 1907.
Jam de dudek jaroj, leĝparagrafo deci

dis la kreon de la « Hungara rega posta 
banko ». Interesa albumo jus aperis, el kiu 
ni povas ekvidi la financan kaj precipe so
cian gravecon de posta banko. La celo, 
pro kiu estis kreita/la posta banko, havis 
precipe kaj unue socian karakteron, kolek
tigi la malgrandajn kapitalojn kaj genera
ligo enradikigi la «paremon Ce la popolo, 
Car el multe da heleroj farigas kapitalo 
kaj unueco, unuigo faras forton. Mi ne 
bezonas komentarii kian grandan rolon 
havas la Sparemo kaj ankaŭ la ebleco por 
Spari Ce la popolo. Lau mia opinio, depen
das la reala riceco de ia ajn nacio ĉiam de 
tio, Cu la popolo havas kapitalojn ati ne, 
ĉar la popolo estas la nacio. Nu, ĉi tiun 
ŝparemon kaj rimedojn por Spari celis 
ebligi la « II R. Posta banko». Nia posta 
banko dividigas je du partoj. La unua estas 
la Sparkaso kaj la dua la Sek-kaj kliring- 
klaso. Malderoficejoj estas Ciuj poStoficejoj, 
kiuj senpage makleras interne de rlando 
ĉiujn financajn aferojn, kiuj rilatas al la 
poste kanko. Tiamaniere ebligis por ĉiuj 
personoj la konservado kaj fruktigo eĉ de 
malgrandaj kapiteloj. Unu krono estas la 
plej malgranda sumo, kiun akceptas la 
posta banko, sed plej malaltaj sumetoj 
ankaŭ ludas rolon en ĉi tiu mirinda Sparo, 
Car ekzistas poStbankaj notetoj, per kiu 
oni povas Spari eĉ la plej malgrandajn 
sumetojn kiel poStmarko surgluita. Nia 
posta banko havas tiun specialecon, ke ĝi 
ne nur administracie funkcias, sed mem 
fruktigas la kapitalon. De la komenco ĝis 
nun, tiu instituto eldonis pli ol 2 milionoj 
da «parlibretoj. Estas ankaŭ interesa, ke 
la rilato de la Sparantoj al la logantaro 
estis en la komenco 5 7,0 kaj nun 27,85 
°/,0. Inter la Sparantoj, ni trovas Cefe la
boristojn (20 %), geolicistojn kaj militis
tojn (9 °/0), geservistojn (7 %), terlaboris
tojn ( ;> °/0), komercistajn helpantojn (6 °/0) 
kaj lernantojn (80%). La lasta montras 
la pedagogian gravecon kaj la aliaj la so
cian gravecon de la posta banko. La gene
rala alteco de la kapiteloj estas nur 51 
kronoj. El tiuj sumetoj, gis nun 466 miloj 
da kronoj estis en posta Danko. Flanke de 
tio, la Ceksekcio estas ne malpli interesa.

Dum lli jaroj la posta banko eldonis pli 
ol 7 milionoj da Cekoj kun suma valoro da
16 ‘/o miliardoj da kronoj. Ni devas diri, 
ke, inter la Oekposedantoj, ni trovas gran
dajn fremlandajn firmojn el Europo kaj 
Ameriko.

La graveco de la posta banko pligran
digis finance kun la enkonduko de kliring- 
interrilatoj kaj aliaj gravaj financaj afe
roj ; socie kun la faciligo de la Sparemo 
Ce la neriĉaj klasoj ; administracie'kun la 
enkonduko de Stataj financaferoj, kiuj tre 
ŝarĝigis la Statan administracion (depago, 
pasportoj, pumnonoj, k. t. p.). Nun, la 
posta banko konstruigis propran palacon 
kaj estas grava fonto de Stataj enspezoj.

A. de Maiucii, konsulo.

R u m a n o j  o

Galaci, Aprilo 1907.
La kampara logantaro, pro la plikarigo 

de la produk tajoj necesaj por sia vivado, 
kaj Cefe pro la ĉiam kreskanta plikosto de 
la kultureblaj teroj, kiujn ĝi luas, alvenis 
al tia situacio, ke la jara produto de gia 
laboro farigis multe pli malgranda ol la 
sumo de la elspezoj necesaj por la Ciutaga 
vivado de la terkulturisto. Tio Ci okazas en 
nia lando— cetere kiel Cie — prola malbona 
organizado de la terlaborado. Al tiu sen
lima ekspluateco de la terlaboristo, oni 
eis»*»- la- kiuj ks.. - -
fuzis la kamparan logantaron kaj okazigis 
tute bedaurindajn malfeliĉojn, tamen kla
rigeblajn de la kolektiva kunfrenezeco, kiu 
iafoje atakas la popolamasojn. Sekve de 
tiuj gravaj tumultoj, la konservativa regis
taro devis eksigi, kaj ĝin anstetaŭis la 
liberala partio kiu inter siaj anoj havas 
kelkajn homojn, kiuj antaŭe apartenis al 
la socialista partio, kiam tiu inovado estis 
sincera kaj konscia. La tumultoj, preskaŭ 
ĉie, estis finitaj per bedaŭrinda, tamen 
necesa rimedo. Fluadis mulle da sango. 
Nuntempe, prizorgas la registaro kaj en
tute Ciuj patriotoj starigi la agraran de
mandon sur nova fundamento, tiel ke estu 
certigata ne nur la trankvileco de la 
patrujo sed ankaŭ la ekonomia progresado 
de laudo, en kiu la naturaj fontoj de 
prosperigo estas plej ricaj.

En nia lando estras regino, kies plej 
granda feliĉo estas ne nur la prizorgado 
de la belartoj, sed ankaŭ la helpado al la 
malfeliĉuloj. Jam de longe, fama pro sia 
literaturverkoj, Si estas ne nur regino de 
la muziko kaj poezio, sed ankan patronino 
de multaj bonfarantaj asocioj, al kiuj Si 
tiam alportas fervoran helpon. Carmen 
Silva, amikino de la muzoj, glorigis ne 
nur en la kampo de Partoj ; sur la batal
kampo de 1877, kie Si estis Cefa flegistino, 
Si meritis la gloran nomon : « patrineto 
de la vunditoj ». Inter multaj institutoj 
bonfarantaj, tiu nomate : Vulni Luminoasa 
(Hejmo luma) por la blinduloj estas spe
ciale trafata de la regina j favoroj. Pri 
tiu instituto, la jurnalo Dimineacu (Ma
teno), en BukareSto, skribis artikolon el 
kiu sekvante fragmento estas sufice kon
vinka : Vatra Lumimasa (Luma hejmo) : 

Lasu la blindulojn, ke ili venu al mi, Car por ili 
estas mia amo, diris angelo Carmen Silva sure- 
tendante siajn blankajn flugilojn sur ĉiujn filal- 
ĝojulojn kaj dolorigojn. Al Sia voco, alkuris la 
perdituloj tra eterna mallumo, kaj, jen, iliaj viza- 
ĝoj heligis per eterna lumo, ne pereigeble lumi
ganta. De nun, ili ne suferos plu la humiligan 
ĉagrenon aletendi, tiom da fojoj vane, almozpetan 

al rapida pasanto- Danke al la maljuna 
Mo -  Uei titoligis nia kara romi»*!ri

dinduloj havas ni 
migos labori. Tie ili fa
societo, kiu ofte ilin eljetas kiel ŝentaŭĝulojn, 
kaj malofte aljetis al ili sian kaprican almozon. 
Komence malmultaj ! Nia hejmo, nun estas mal
granda kaj sen multe da rimedoj ! Sed post 
nelonge, eble en la proksima printempo, ili estos 
multaj kaj lokigitaj en vasta konstruajo danke al



¥ ESPERANTO *

la donacoj kaj al la publikaj monoferoj, kiuj jam 
komencis plenigadi la kaseton, kiun nia afabla 
regino portenas per sia blanka mano.

Tiun ĉi artikolon finas jenaj linioj :
Sed io estas ankaŭ admirinda Ce nia recino, 

nome. la penado ineni ak it ita  por informi'.-! 
tiumatene pri la aferoj de ties instituto; Si oferas 
sian dormon, sian necejan ripozon por skribi 
propramane tiutage pli ol 120 dankoferojn al 1110- 
noferintoj. Esti regino, kaj tamen forlasi plezu
rojn, eci ripozon, por labori sencese kaj senlace 
por malfeliĉuloj, jen estas la plej imitinda ekzem
plo de sindonemo.

Ni imitu tian ekzemplon. Ni helpu la 
blindulojn en ĉiuj landoj kaj el Ciuj landoj 
ni subskribu por helpi kaj lernigi Espe
ranton al la blinduloj de Carmen Siloa.

Toma B. Aburel.

Und- A m e r ik o .

Montevideo, Aprilo 1907.

La 24-an de Marto okazis en Montevideo 
la lasta kunveno de 1'Medicina Kongreso 
de Latina Ameriko. Tial ke eiuj kunve
nintoj parolis hispane la lingva demando 
ne sin prezentis dum la Kongreso, sed, 
dum tiu lasta kunveno, S-ro P-ro Grego
rie Mendizabal, oficiala delegito de Meksik
iano , unu el la plej rimarkindaj mem
broj de la kongreso, parolis pri tiu temo. 
Tial ke, li diris, la lingvo hispana estas 
nun malakceptata en preskaŭ ĉiuj kongre
soj universalaj, estas necese, por ke la 
scienco hispanlingva restu en la tutmonda 
movado, ke oni alprenu lingvon interna
cian. Li parolis pri la rimarkindaj kvalitoj 
de Esperanto kaj faris la proponon, ke la 
Kongreso aliĝu al la Deklaracio de la 
Kongresoj pri lingvo internacia kaj aten
tigu siajn membrojn pri la taŭgeco de 
Esperanto. La sceno estis tiam,'lan la espe
rantistoj kiuj Ceestis tiun kunvenon, ege 
interesa kaj notinda. Krom la delegitoj 
Peruaj kaj Brazilaj, preskaŭ neniu el la 
oficialaj ĉeestantoj sciis, kio estas Espe
ranto ; la aliaj havis pri ĝi sendube stran
gan ideon. La propono de S-ro Mendizabal 
elvokis veran .skandalon. Pro respekto al 
la eminenta scienculo, neniu protestis, sed 
tiuj sinjoroj Sajnis treege amuzataj. Ridoj 
sufokitaj, murmuroj ĉe 1'orelo, generala 
mokado. Maljuna franco, frato de deputato 
de 1848, diris al mi, ke tio lin memorigis 
pri la franca deputataro kiam oni unuafofe 
parolis pri fervojoj. La prezidanto rapidis 
diri, ke la afero ne estas en la programo 
de la Kongreso, kaj petis S-ron Mendiza
bal repreni lian proponon. Poste oni kon
sentis kun la jurnalistaro por ke la gazetoj 
nenion diru pri tiu bedaŭnnda okazo. 
Efektive ĉiuj silentis, kaj S-roj kongresa
noj sin kredas savitaj de la ridindeco. Fe
lice, la voco de la eminenta scienculo ne 
restis sen elio. Unu ef ĉeestantoj, la dis
tinginda Kemiisto S-ro Karlo Honore, 
ĉefinĝeniero de la milita ministrejo orien
tala, respondis al li, kaj lin dankis en Es
peranto, pliigante tiel la konfuzon kaj
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malkontenton de la kongresanoj. La per
soneco de S-ro Mendizabal igas tre grava 
tiun ri sajne flankan okazon. Tiuj de niaj 
legantoj, kiuj sin okupas pri medicino, 
sendube konas tiun nomon, faman en ĉiuj 
kongresoj medicinaj, speciale pro liaj labo
roj pri tuberklozo. Li eslas unu el Ja glo
roj de Meksiklando. kiu lin honoris per 
multaj distingajoj. Sinsekve, li estis depu
tato, prezidanto de la deputataro, senatano 
kaj vic-prezidanto de la Respubliko. Lia 
influo estas grandega, kaj ni devas ĝoji. 
ke li estas tiel decide partiano de nia 
lingvo. La Grupo de Montevideo delegis M 
la eminenta samideano komisiitaron por 
lin danki. Dum la tre interesa priparo
lado, S-ro Mendizabal anoncis al ni, ke tre 
kredeble la estraro Meksika sendos Keir;.- 
hriĝon oficialan delegaton kaj ke tiu dele
gato estos nia fervora kaj bonega sami
deano D-ro Vargas, fondinto de la 
■i Meksika Lumturo ». Dum lia revena vo
jago, S-ro Mendizabal vizitos la riiverjsajii 
centrojn esperantistajn de Sud-Ameriko 
por ilin kuraĝigi en ilia malfacila taski', 
kaj li esperas, ke en la proksima kongresi 
latin-amerika, la propono pri Esperanto 
havos pli favoran akcepton.

P. Rerthei.ot. i

Tutmonda Kroniko

Dume mi pasigis miajn vesperojn ĉe la 
ambasadorejo kune kun Portia. Al Si mi 
ne diris vorton pri la mino : tion nii kon
servis kiel surprizon. Ni parolis pri sa
lajro ; neniam pri io escepte salajron kaj 
amon : kelkafoje pri amo. kelkafoje pri 
salajro, kelkafoje pri amo kaj salajro kune. 
Dio mia, kiel la edzino kaj filino de la am
basadoro interesigis pri nia afero ! Kiom 
da artifikaj^ ili elpensis por malhelpi la 
interrompantaj n kaj por trompi la amba
sadoron — nu, ili vere estis tro ĝentijaj !

Je la lino de la monato, mi havis milio
non da dolaroj en la Londona kaj 
Regiona Ranko, kaj Hastings havis tiom 
kiom mi. Bonege vestita, mi preterpasis Ia 
domon en Portlanda Placo ; mi ju ĝis lati 
generala Jajno, ke miaj birdoj estas ree 
hejme, do mi veturis ĝis la ambasadorejo, 
trovis mian karegulinon. kaj ekreveturis, 
parolante vive pri salajro : si estis tiel 
ekscitigita kaj maltrankvila ke Si igis 
tolereble belega. Mi diris : « Kara mi 
estas tiel bela, ke ĝi estus krimo postuli 
unu pencon malpli ol ;tri mil livroj jare. -

- « Henriko. Henriko, vi nin ruinigos !
— i  Nenion timu. Nur konservu vian n 
nan vizagon, kaj fidu min plene : Cio bone 
finigos. » Tiamaniere okazis, ke mi devis 
plifortigi Sian kuraĝon dum la tuta vetu
rado. Sencese Si penegadis tiel : a llo, ne 
forgesu, mi petas, ke se ni petas tro multe, 
eble nenion ni ricevos : kaj tiam, kio oka

is. Napolo. — La anglaj gereĝoj vizitas 
sudan ltalujon.

Romo. — Publika konsistorio en la 
Vatikano.

Cilio. — Elsputo de vulkano Puvechice.
19. Madrido. — Atenco kontraŭ S-rb 

Salmeron, eksprezidanlo de la hispana 
respubliko.

Manilo i Finipiloj). — Brulado detruas 
urbon Ilo-ilo en insulo Panag.

Bruselo. — S-ro de Troos, de la kato
lika partio, estas komisiita por formi no-,

n ministraron.
21. Peterburga. — Naĝanta glacimaso 

subakvigas Sipon Arkangelsk : 70 dro

nintoj.
22. Afriko. —  Oni anoncas ke la svisa 

esploristo D-ro Volz estis inside mortigita
i Liberio. _ . ^
23. Pariko. — Mortas poeto kaj roma

nisto Andreo Theuriet, de la franca Aka
demio.

Madrido. —  Balotoj por la deputata^" 
Estas. elektitaj : 260 'konservativula ‘ 
liberaluloj. 7 demokratoj, 4 sendependaj,
15 karlistoj, 5 integralistoj, SO respubli
kanoj kaj katalunanoj.

24. Sicilio. — Elsputo de vulkano Strom- 
boli.

26. Napolo. — Mortas muzikisto Pletro 
Platania. naskita en 1828.

Jamestoion (U. S. A.) — Inauguracio de 
ekspozicio per parolado de S-ro Roosevelt.

Vieno. — La fama Kirurgiisto Mosetig 
malaperis.

27. Velingtono. — Paco solvigas inter 
Nikaragvo kaj S. Salvadoro.

29. Montenegro. — Komencas ribelado. 
Parizo. — Kelkaj sindikataj estroj estas

arestitaj.
30. Berlino. Diskutado Ce Relijstago 

pri la internacia politiko.
Guatemalo. — Atenco kontraŭ la prezi

danto de 1’respubliko.
A. Tellinj.

I M I A  B N K B T O

L A  K O S T O  D E  L A  N U T R A J O J

Ni daŭrigas publikigadi la rezultatojn 
de nia internacia enketo pri la kosto de la 
nutrajoj. Laŭ demando de kelkaj personoj, 
ni informas, ke ni volonte permesas la re
preson aŭ la tradukon de tiu-ĉi enketo, 
kondice ke oni citu la devenon.

Grandii BrUvjo. —  Ni citos kiel ekzem
plojn la prezojn en Londono, Chester kaj 
Leicester. Entute la prezoj ne tre multe 
variigas; la Angloj, diras unu el niaj ko
respondantoj, estas plivole viandmangan- 
toj ; tial la konsentuloj kredeble iom 
mirus pri la prezoj de kelkaj legomoj. La 
vinoj estas karaj, ĉar la popola maso ne 
trinkas el ili.
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porkajo. . . li .20 2.— I 1.20 2,—
terpomoj . . 0.10 0.20, 0.10 0.20 0.10 0.20
sukero . . .| 0.40 I
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2.50 5

lentoj . 
pizoj. . 
kukumo.

zos al ni, kiuj ne scias kiamaniere gajni 
nian panon ĉiutagan ? ».

Nin enkondukis tiu sama servisto, kaj 
jen staris la du maljunaj sinjoroj. Nature, 
ili tre miris vidante tian belulinon kun 
mi, sed mi diris : a Regula estas Cio, sin
joroj : Si estas mia helpontino ka j karuli
no. n Tiam mi ilin prezentis al Si, nomante 
ilin. Tio ne mirigis ilin ; ili sciis, ke mi es
tas sufiĉe saga por ke mi konsiliĝu kun 
adresaro. Ili nin sidigis, kaj estis al mi tre 
gentilaj, kaj tre penis kiel eble plej trank
viligi Sin, kaj forigi Sian embarason. Tiam 
nii diris : a Sinjoroj, mi estas preta por 
fari raporton, s - a  Tre kontentaj ni estas 
pri tio », respondis mia homo, ĉar nun ni 
povas decidi pri la veto, kiun faris mia 
frato Abelo kaj mi. Se vi gin gajnis por 
mi, vi havos ian ajn situacion, kiun mi 
povos doni; Cu vi havas la milionlivran 
bankbileton ? » — a Jen estas gi, sinjoro, 
kaj mi transdonis ĝin. — « Mi gajnis! ». 
Mi diras, ke li ja postvivas, kaj mi perdas 
dudek mil livrojn. Neniam mi pdvis tion 
kredi. i> — a Pli detalan raporton mi ja 
faros, mi diris, kaj sufiĉe longan. Mi espe
ras, ke vi baldaŭ permesos, ke mi venu 
rakonti detale mian tutan monatan histo
rion : ini ankaii promesas, ke gi estas aii- 
dinda. Atendante, ekrigardu tion ĉi, mi 
petas. » — « Cu eble ! Skriba atesto de
200.000 ? Cu la via ? e — « Mia. Mi ĝin 
perlaboris prudente uzante la prunteton, 
kiun vi komisiis al mi. Kaj la nura uzado, 
kiun mi faris el gi, estis aĉeti bagatelojn 
proponante la bileton por pagi ». a Nu, ĉi 
tio estas miriga ! nekredebla ! » —- « Tre 
bone, mi ĝin pruvos. Ne akceptu mian ne
pruvitan parolon. » Sed nun Portia siavice 
ekmiris. Kun large malfermataj okuloj, ŝi 
diris : o Henriko, Cu vere eslas via mono-1 
Cu al mi vi ne mensogetis ? » a Efektive 
karulino. Sed vi pardonos al mi, m

0.60 0.90 0.40 0.50 O.40 0.60
1.50 3.— 2,— i “

Geriiuimtjo, Aŭstrujo, Svisujo. — En plej 
multaj germanaj urboj, oni plendas pri la 
plikarigo de la nutrajoj ; en Aŭstrujo, la 
viandoj plikarigis pro la fermitaj limoj de 
Serbujo, et kie venis multaj viandoj. La 
agrara politiko en Svisujo ankaŭ havis kiel 
rezultaton notindan plialtigon en la kosto 
de la nutrajoj en la urboj.

Ni tabeligis la prezojn en Frankfurt-a/-M. 
(Germanujo), Wien (Aŭstrujo), Praha (Ro
hemujo), Sander (Galicujo), Rern (Svi
sujo).

' O 36 0.38 i 0.30 0.35 0.30
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terpomoj ■ 
sukero .
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u . | 0.23 O 25 I 0.25 | 0.30 | 0.35 
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En la proksima N® ni ekzamenos la 
prezojn en Skandinavio, Rusujo kaj Bal
kanaj landoj.

(daŭronta).

E S P E R A N T O  P R A K T IK A

D I V E  K H A J ) ) . )

Novaĝ konsulejoj. — La nombro de la 
konsulejoj kaj oficejoj pli-kaj-pli kreskas. 
La Hŭvre'a Esperantista Grupo informas 
nin, ke ĝi fondis Esperantan konsulejon. 
En la plej trapasata loko de la urbo, tiu-ĉi 
oficejo estas signita de surskribo per gran
daj verdaj literoj. La fremdaj Esperantistoj 
trovos tie, kroni la Cefaj verkoj de ilia lite
raturo, cirkulerojn kun sciigoj pri la vidin
dejoj de nia urbo, informojn pri la grupo, 
adresaron, leterkeston, k. t. p.

Ni esperas, ke ĉiuj grupoj sekvos tiun 
imitindan ekzemplon, kiu jam en multaj 
lokoj liveris bonegajn rezultatojn.

Propagando ce ia hoteloj. — La Esp. 
grupo de Tours (Francujo), dezirante 
pligrandigi la turismon kaj propagandi 
Esperanton en sia regiono, petas, ke ĉiuj 
Esperantistoj (precipe alilanduloj) bonvolu 
sin turni al la esperantistaj hotelmastroj 
kaj en Esperanto. Tiamaniere, en la jam 
Esperante-parolantaj hoteloj oni pli Sa tos 
la lingvon ; novaj hotelmastroj ĝin uzos 
kaj iom-post-iom Esperanto igos prakti
kata ordinare de la turistoj kaj vojagantoj.

La Grupo de Tours.

Esperantistaj Studentoj. — Ni alliras Ia 
atenton de Ciuj esperantistaj studentoj al 
la jus fondita a Internacia Unuigo de 
Studentoj j  pri kiu ni donos de nun regu
lajn kaj plenajn informojn en speciala 
parto de nia jurnalo. Estas treege dezi
rinde, ke Ciuj studentoj esperantistaj sin 
konigu kaj aliĝu al la dirita societo, tiel 

J ke, per ĉiuj fortoj kunigitaj, Kaperanto 
estu enkondukita ĉe la studentajn rondojn 
kaj ricevu de tio gravan antaŭenpuŝon.

Organizo de la konsuloj. — La naciaj 
propagandaj societoj komencas sin okupi 
pri la organizo de la konsulejoj, pri kiu la

scias ». Lipgrimaceton Si malrespekte faris 
kaj diris : « Ne estu tro certa, vi estas 
malsaĝajo tiamaniere min trompi I ». —
« Ho, vi resanigos, koro mia, vi resani
gos : tion mi nur faris por Serei, vi scias. 
Venu, ni foriru, n — a Sed atendu, 
atendu ! La situacion, vi scias. Mi deziras 
doni al vi la situacion », diris mia homo.
— a Nu, mi respondis, mi estas kiel eble 
plej danka, sed vere mi gin ne hezonas. »
— « Sed vi povas havi eĉ la plej bonan, 
kiun ni havas rajton doni. » — a Mi ree 
dankas tutkore ; sed mi eĉ ne tiun dezi
ras. • — a Henriko, vi hontigas min. Vi ne 
duonsufiĉe dankas la sinjorojn ; Ci vi per
mesas, ke mi anstataŭu vin ? » — < Certe, 
karulino, se vi povus plibonigi miajn vor
tojn. Mi vidu kion nii faros. » La homon
Si proksimigis, eksidis sur lian genuon. 
Cirkaŭprenis lian kolon, kaj lin kisis rekte 
sur la buSo. Tiam la du maljunuloj ride
gis, sed mi estis mutigita, absolute sumi
gita. Portia diris : « Paĉjo, li diris, ke vi 
ne havas situacion, kiun li volas akcepti: 
kaj mi estas tiel ('agrenita kiel...» — « Ama
tino mia ! Cu Ci tiu estas via paĉjo I t — 
t  Jes, li estas mia duonpaĉjo, kaj la plej 
kara. Nun, vi certe komprenas kial mi po
vis ildi, kiam, Ce la ambasadoro, vi rakon
tis al mi, ne sciante pri mia parenceco, 
kiom da ('agrenoj kaj enuigajoj la veto de 
paĉjo kaj Onklo Abelo katizis al vi ? 
Nature, mi nun klare parolis, lasante 
Cian Sercon, kaj trafis rekte la celon, a Ho, 
mia plej kara, kara sinjoro, mi deziras re
preni Cion. kion mi diris. Vi ja havas situa
cion, kiun mi bezonas, s - a  Nomu gin.
— a Rofilan. » — t  Nu, nu, nu ! Sed i 
Sciu, ke. se vi ne ankoraŭ servis en ti 
situacio, vi sendube ne povas montri tiajn 
rekomendindajn atestaĵojn, kiuj kontenti
gos la kondukojn de la kontrakto, kaj 
tiel... » — a Provu min -ho, mi pelegas,

provu min ! Provu min nur dum tridek aŭ 
kvadek jaretoj, kaj tiam se... » — a Nu, tre 
hone: ĉar vi petas nur malgravajon ; for
prenu Sin. »

Cu felicaj, ni ambaŭ ? Ne trovigas sufice 
da vortoj en la Zamenhofaj kaj teknikaj 
vortaroj por tion priskribi. Kaj kiam, post 
kelkaj tagoj. Londono aŭdis la tutan ra
konton pri mia monatlonga aventuro pro 
tiu bankbileto, kaj kiamaniere gi finigis, 
Cu I/milono babilis kaj. amuzigis ? Jes. La 
paĉjo de mia Portia rekondukis tiun ami
kan kaj gastameman bileton al la Banko 
de Anglujo kaj ĝin enkasigis : tiam la 
Banko, ĝin nuliginte, donacis gin al li, kaj 
li siavice transdonis al ni, je nia geedzigo, 
kaj de tiam ĝi ĉiam pendas enkadrigita 
en la plej sankta loko de mia hejmo, ĉar 
gi. donis al mi mian Portian. Sen ĝia helpo, 
mi ne estus povinta resti en Londono, ne 
estus irinta Ce la ambasadoron, neniam 
estus renkontinta Sin. Tiel mi ĉiam diras : 
a Jes, tio estas milionlivro, kiel vi vidas : 
tamen ĝi nur unufoje dum mia vivo estis 
uzita por ion aĉeti, kaj tiam ricevis la aĉe- 
taĵon pro Cirkaŭe la dekono de gia valoro.

(Fino).

E n  la  v e n o n ta  N° de E S P E 
RAN T O , n i  kom encos  p u b l ik ig i  
fe lie tone  b e lega n  r a k o n to n  de 
la  fa m a  fra n c a  v e rk is to  GUSTAVE 

FLAUBERT, n om e  :

LA LEGENDO

SANKTA  JUL IANO HELPEMA
e s p e ra n t ig ita  de  H . H odler.



*  ESPERANTO *

II- kongreso donis nur tre "-eneralajn 
montrojn. La komitato de la (ranca societo 
por la propagando de Esperanto decidis 
fari enketon, kiu permesus ellabori pro
gramon iom difinitan, nun kiam tiu insti
tucio estas efektivigita kaj funkcias en 
diversaj lokoj. La enketonta] estos .S-roj 
Michaux kaj Meyer. La komitato de la 
Belga Ligo Esperantista ankaŭ priparolis 
tiun demandon. Estis akceptita la jena 
regularo :

I* La ligaj grupoj proponos la konsulejojn, 
kaj la Ligo akceptos ilin. 2« La konsulo, Iau ebla 
grado kaj ne enkondukanto iau respondecon de 
la Ligo en la afero, klopodos por doni c iujn 
sciigojn kaj klarigojn de la demandoj al li adre
s i^. 3' La konsulo, pro devo, respondos al la 
demandoj akompanitaj de postmarko por la res
pondo. 4r Ciujare, almenaŭ unu monato antaŭ la 
dato de la generala kunveno, la grupoj proponos 
al la Ligo nomaron de la konsuloj. Tiu propono 
akompanos raporton pri la agemeco de la kon
suloj dum Ia pasinta periodo.

Esperanto ĉe la postoficejo). — La Brazila 
ministro de la Publikaj Laboroj decidis ke 
la telegrafa administracio Brazila akceptu 
Esperanton kiel « kompreneblan » ling
von, t. e. kiel la konatajn gravajn lingvojn 
naciajn.

Studenta Kongreso Tutamerika. —  La 
direkta komitato de la Montevidea Societo 
de Studentoj decidis kunvoki en tiu urbo 
tutamerikan kongreson de Studentoj. Bal
daŭ ciuj universitataj centroj ricevos invi
ton kaj programon. Tial ke la lingvo angla 
estas malmulte konata inter la ĉi-tiaj stu
dentoj kaj ke oni esperas la venon de mul
taj nordamerikanoj, oni komencos baldaŭ 
en tiu ĉi societo kurson de Esperanto. 
La Montevideanaj esperantistoj petas la 
samideanajn studentojn amerikajn, kaj 
precipe « usonajn » skribi al iliaj kolegoj 
de ĉi tiu urbo por ilin kuracigi en tiu 
entrepreno. I’ . B.

KONSULAJ INFORMOJ

Bourg (Ain-Francujo). — La sekretario de la 
Esp-Ot. eslas preta por doni letere aii buse infor
mojn pri turismo, somerrestado en Jura montaro 
kaj pri la mirinde konata pregejo de Brou (sendas 
videjojn de tiu pregejo).

Bradford (Angiujo). — Esperantista Konsulo 
de la grupo. A. Tuke Priestman, 12 Exchange 
Buildings-Bradtord.

Chaux-de-Fonds (Svisujo). Konsulo: 
S-ro Bourquin, r. Leopolt Robert.

Le Creusot (Francujo). —  Konsulo, Esp- 
Ofico, Vendejo, biblioteko, k. t. p.

Douer (Angiujo). — Konsulo: j. M. Finey, 
Admirala House.

(Senplie Ŝvisujo). - Esperanto-Konsulejo, 8, 
rue Bovy-Lysberg. Respondas senpage ciujn 
sciigojn pri la urno kaj regiono. Oni nur aldonu 
pommarkon por la respondo.

London. S. E. Hithergreen. — Konsulo: 
J. W. Baxter, Longhurst road i.

Macon (Francujo). — S-ro Prunot, libristo,

Parizo (Francujo). — Franclanda Esperantista 
ldustria kaj komerca Societo. Por Ciuj informoj
ii turni al la sekretario S-ro A. LefĜvre, 23, rue 
ephenson, Paris-18».

d o n a t a  k r o n i k o

Aprilo 1907.
Kune kun la printempo, la interrĝaj 

vizitoj plimultigis, kaj, kompreneble, ilin 
sekvas sufice longaj disputoj pri interna- i 
cia politika situacio. Rego de Angiujo sin
sekve vizitis regojn de Hispanujo kaj Ita
lujo. Tiu ĉi lasta renkontigo, Sajnas, iel 
impresis la germanan gazetaron, kiu ĉiam 
kun granda atento konsideras la voja- 
ĝojn de Edvardo Vlla. Kiel kutime, oni 
sin demandis pri la fortikeco de la triobla 
kunligo kaj la aldoniteco de ltalujo al ĝi. 
Kio ajn estas, la reĝo de ltalujo siavice 
vizitis la reĝon de Grekujo kaj, ĉe tiu 
okazo, oni esploris, ĉu pro tio, tiu ĉi lando 
ne estos iom-post-iom altirata al itala in
fluo, kiu anstataŭus aŭ almenaŭ plimal
grandigis la aŭstran influon.

Antaŭ la haidan okazonta Haga konfe
renco, la pacifistan) forte penadas por 
akceli per unu paio la triumfon de sia 
ideo, sed, Sajnas, sufiĉas ekparoli pri limi
gado de ia armikoj por ke tuj montrigi! la 
nunekzistantaj malkonsentoj sur la kampo 
de 1'monda politiko. Angiujo, apogita de 
kelkaj landoj, intencas proponi ĉe tiu kon
ferenco la limigadon de la armigo, sed 
Germanujo, kiu estas politike pli-malpli 
izolata, ne fervore akceptas tiun ideon. 
Laŭ kelkaj politikuloj, tia propono mon
tras subintenco!! de Angiujo, Iau aliaj gi 
estas nur efiko de interna politiko : la 
liberala nun reganta ministraro prome
sinte plimalŝarĝigon de la militistaj elspe
zoj, plenumas afi provas plenumi sian 
promeson. En tiaj kondiĉoj, oni povas 
antaŭvidi, ke ĉu la propono pi i la limi
gado de la armiĝoj, ĉu la konferenco ne 
havos tre «atindan rezultaton.

Reims (Krancujo). —  Espcranto-Ofico. 5, place 
Royale (telefono 436), Chauvillon, libristo, konsulo. 
Liveras ciujn informojn, parole kaj letere, pri 
Reims kaj la regiono : turismo, komerco kaj 
esperantismo. Ricevas Ciujn leterojn por la grupo 
esperantista de Reims (S. f. p. E.).

Roanne (Francujo). — Konsulo: S-ro Bous- 
quet, liceo de Roanne.

Romo (ltalujo!. —  Esp-Konsulejo, Fotografia 
Dottarelli, 29 via Belsiana.

Roubai*(Francujo).-- Konsulo: A.Denis,86, 
rue dii Moulin-Roubaix.

S-ro Denis deziras ricevi de «iulandaj konsuloj 
sciigojn pri la teksajoj Cu lanaj, Cu katunaj, Cu 
silkaj kaj pri Ciuj drapajoj miksitaj el malsimilaj 
ajoj uzataj de iliaj samlogantoj. Ne *----

danki la sendontojn, mi sendos 
ilustritan poetikarton

St-Etienne (Krancujo). — Esperanto-Konsu
lejo. — Taverno Alsacienne, place Mardigo.

Valence (Francujo). — Konsulo : J. Delfour- 
kolegiestro.

Vesoul (Hte Saone-Francuja). — Konsulo: 
S-ro Maurice Girardet, negocisto, 1, rue de la Gare.

Hegi-Winterthur (Svisujo). — Socia-lnfor- 
mejo. S-ro Gustav Schwengcler, Esperanlo-Ofico.

PUBLIKAJ ESPERŬNTO-OFICOJ
Kelkaj klarigoj

Ni liveras tie Ci kelkajn mallongajn informojn, 
kiuj celas esti utilaj al la personoj, kiuj, en sia 
loko, deziras krei Publikajn Esperanto-Olicojn. 
Kompreneble, tio estas nur generala plano, kiu, 
en la detaloj, aliigos laŭ la lokaj cirkonstancoj; 
tamen, ni opinias, ke tuj kiam la cefaj jenaj punk
toj cstos realigitaj, montrigos bonaj rezultatoj 
kaj estos praktika utilo por la publiko. Ni re
sendas la legantojn, kiuj deziras teoriajn kaj 
pravigajn klarigojn, al la artikoloj publikigataj sul
la unua parto de nia jurnalo.

Celo. —  Publika Esperanto-Ofico havas la celon 
utiligi Esperanton al la neesperantista publiko 
kaj esti praktika perilo por la personoj, kiuj, 
kvankam neesperantistoj, deziras uzi nian ling
von por siaj internaciaj rilatoj. Gi diferencigas 
de la konsulo, en tio, ke ĝi celas cefe la neespe
rantistojn, dum la unua celas alporti utilon al la 
esperantistoj mem. Gi havas proksimume tiun 
saman rolon kiel la publikaj tolernejoj, kiujn 
povas nzi la personoj, kiuj ne abonas telefonon. 
Ne rekte, la Esperanto-Olicoj montros per faktoj 
ke Esperanto jam nun liveras praktikajn rezulta
tojn kaj «atindan utilon ; ili helpos al la enkon
duko de Esperanto Ce la komercistojn, hotelis
tojn,k. t. p. kaj tiel faciligos la praktikan uzate-

Organizo. Esperanto-Ofico povas kreigi en 
Ciuj 'lokoj, kie estas almenaŭ unu esperantisto. 
Ne estas necese, ke ekzistu antaue ia grupo jam 
fondita. Sekve, en la multaj lokoj, kie eslas izo
laj esperantistoj, Esp.-Ofico tre bone povas esti 
starigata. Tio eci povos havi bonan influon sur la 
propagandon de nia lingvo en ia urbo kie Espe
ranto estas ne. jam konata, Car tia Ofico altiros la 
personojn per praktikaj, jam ricevitaj, rezultatoj.

Esp-Olico povas esti kunigata en la sama ejo 
kiel la konsulo kaj prizorgata de la sama persono, 
car, en la komenco, la laboro estos ne granda. 
Nur kiam la aferoj estos sufice gravaj, oni povos 
apartigi la Konsulon kaj Oficon, kaj komisii ilian 
gvidadon al diversaj personoj, kiuj dividos la 
taskon inter si. En la grandaj urboj, povas kreigi 
Esp-Olico en Ciu grava kvartalo, so la bezono 
tion montras.

Laboro. —  La Esp-Ofico konigas sian tondi
gon per cirkuleroj dissendotaj : I - Al la lokaj

gazetoj kun peto pri raporto. 2» Al la komercistoj, 
almenau la plej gravaj. :>• Al la hotelistoj, kaj 
entute al Ciuj personoj kaj grupoj, kiuj povas iel 
uzi la Esp -Oficon.

Per tiu cirkulero, la Esp.-Olico sciigos, ke :
I ')  (ii tradukos senpage kaj kiel eble plej aku-

reklamilojn, gvidlibrojn.
iraza rojn, cir 
t. p., kiujn ol

ricevis informojn per 
esperantaj cirkuleroj  ̂k. t. p. kaj pri kiuj gi 
sekve povas liveri precizajn informojn.

M  (ii tradukos senpage el Esperanto on nacian 
lingvon, aii reciproke el nacia lingvo Esperanton 
c iujn leterojn kaj korespondajn, kiujn ricevos 
la komercistoj, hotelistoj, kaj tion faros kiel eble 
plej akurate Tiamaniere, ciu persono povos 
skribi esperante al ia ajn komerca firmo de la 
lokoj kie eslas Esp.-Olico kaj ricevi ankan espe
rantan respondon. Ankan la komercistoj povos 
kunamiki esperante kun alilingvaj esperantistoj 
per la Esp.-Ofico, kiu tradukos la korespondajojn.

6'}  Gi entute eslas prela por servi al e iuj per
sonoj, kiuj deziros uzi Esperanto por sia utilo, 
kaj por tio konstante interrilatos kun la aliaj 
Esp.-Oncoj en la mondo.

Tiuj Ci servoj estas senpage farataj (escep
tante la poŝtelspezojn).

Ni konsilas, ke, kune kun la cirkulero al la ko
mercistoj, oni kunsendu tute pretan respondilon, 
kiu montras, ke la komercisto, hotelisto, k. t. p. 
notis la fakton kaj sekve akceptas korespondi 
esperante per la Esp.-Oficoj. Tio Ci estas even
tuale tre utila por la publikigo de Komerca Jar
libro Esperantista aii nur simpla nomaro de la 
firmoj, kiuj korespondas esperante (per la 
Ksp.-Of.l.

Ejo. -  Estas tre necese, ke la Ofico havu pu
blikan ejon Ce kiu povas sin turni Ciuj petantoj 
pri sciigoj. Tiu ejo estos generalo la sama kiel la 
konsulejo. Oni por tio povas arangi la aferon Iau 
la jena maniero :

Proponi al ia komercisto (prefere al libristo, 
j armilvendisto, k. t. p.), kies magazeno sidas sur 
centra kaj tre vizitata stralo, ke li cedu parton 
de sia montra fenestrego por la alidado do la 
sciigoj de la Ofico kaj Konsulo.

Tiu afinejo, kiu, en la komenco, estos mal
granda. enhavos : t ' Ciujn avizojn de la Konsulo
S j Ofico al la publiko esperantista aŭ ne. 2') La 
avizojn de la personoj, kiuj deziras uzi la servojn 
de la Esp.-Ol. 3<| La komercajn cirkulerojn kaj 
prospektojn esperante redaktitajn. 4<-) La avizojn 
pri la generala inovado esp.: kursoj, libroj, jur- 
naloj, k. t. p.

Tiu loko povas esti cedata senpage eC se la 
komercisto estas neesperantisto car ekzemple, 
libristo tiel ricevos multajn acetatojn de espe
rantaj libroj kaj li de tio ricevos profiton multe 
pli gravan ol la malgranda parto de sia montra 
fenestrego kiun li donos por tio. Kompreneble, 

i se lti komercisto estas meni esperantisto, la loko 
po»'vi-esti pli grava, kaj oni povos alUri la aten: 
lon pentrante la vorton Esperanto au per aliaj 
manieroj. Aliparte, la fakto, ke la tonisto espe 

; rante parolas estas grava. Oni do sin turnu pre- 
’ fere al iesperantistaj komercistoj poi- la afinejo, 
I sed tamen lio ne eslas nepre necesa. La,rezulla- 
i toj de lia videbla ejo en Ciuj lokoj, kie gi estis
■ falita, montrigis bonegaj.
i Komuna adreso. — Por simpligi la interkomu- 
I nikojn inter la Oficoj, au inter la Oficoj kaj la 

personoj, kiuj deziras uzi iliajn servojn, ni reko- 
! mendas, ke ili alprenu simplan adreson : Espe

La nuna interna situacio de Rusujo ne j 
prezentigas pli certa ol antaŭe. Oni ĉiam , 
anoncas la forpermeson de la regna Dumo, i 
kiu, sekve de tiu konstanta minaco, laŭe- j 
ble agas por formeti la Iro ekstremajn . 
ekscitojn de siaj anoj. En diversaj okazoj ' 
kaj por eviti ian ajn pretekston por for- i 
permeso, la « Kadoj » voĉdonis kun la j 
dekstrume. Malgraŭ lastaj tumultaj kun- I 
venoj, la forpermeso sajnas provizore pro- | 
krastita.

Kiel antauvidita, en Francujo, la de- I 
mando pri la rajto de la instruistoj kaj j 
^tatoficistoj al sindikatiĝo anstatauas c-e la 
publika opinio la aferojn pri la rilataj in
ter Stato kaj eklezio. La ministraro Gle- j 
menceau, batalinte kontraŭ la dekstrume, 
devas nun iaŭeble agi kontraŭ la ribelaj j 
^tatoficistoj, kiuj energie postulas la nomi- | 
tan rajtan kaj aliĝis al la fama Konfede- < 
racio de la Laboristaro, kiu persekutas 
celon esence revolucian. Kio nun okazos ? I 
Tion diri oni ne povas, ĉar la registaro ne 
estas preta cedi al la maldekstrumaj eksci
toj ; ĝi do devos sin apogi sur la pli mo
deraj elementoj de la Parlamento, kaj I 
definitive forlasi la socialistojn.

La germana Rezistago remalfermigis ; J 
interesa disputo okazis pri ekstera kaj ; 
interna politiko. Ankaŭ interesa kaj pli i 
preciza estas la enketo malfermita de I 
franca jurnalo, per kiu la « efaj germanaj 
politikuloj esprimis sian opinion pri la 
nuna situacio. Laŭ ili, Germanujo havas 
kaj devas havi nur pacemajn inklinojn, 
seii ĝi ĉiam defendos energie siajn rajtojn. 
Tiel same parolas la politikuloj kaj regis
taroj de ĉiuj landoj...

La belga ministraro katolika devis 
eksigi, ĉar parto de la plimulto de l’Par- 
lamento, nome la Nov-katolikoj voĉdonis 
kun la liberala kaj socialista parto. Post

longaj klopodoj, nova ministraro estas 
formita kaj sendube sukcesos reorganizi 
la ordinaran katolikan plimulton ; se ne, 
oni parolas pri rebalotado de la Parla
mento.

Hispanujo renovigis sian Parlamenton. 
Kiel tute atendite, la konservativa nun 
reganta partio plene venkis, escepte en 
Katalunigo, kie la ripreze utantoj de la 
Solidareco kataluna triumfis; la liberaluloj 
foriĝis ĝis la momento kiam la sorto poli
tika ilin denove favoros pei- granda, sed 
malkonstanta plimulto.

Okaze ile la 800a datreveno de la enlo- 
ĝiĝo de la anglaj elmigrintoj en Ameriko 
prezidanto Roosevelt faris gravan kaj tre 
rimarkitan paroladon. Li karakterizis la 
du potencojn, kiuj en c iu lando kaj aparte 
en Unuigitaj Statoj akre batalas unu kon
traa la alia kaj montris la du ekstremojn 
evitindajn : unuflanke plutokratio, aliflanke 
demagogio. Oni rememoras ke jam de 
longe, laŭ tiuj principoj, Prezidanto Roose
velt energie batalas kontraŭ la troa po
tenco de la trustoj kaj la pretendoj de la 
grandegaj sindikatoj, kiuj r trustas o la 
penadojn ile la laboristaro. En tiu lando, 
cetere haidan komencigos la balotbatalo, 
kiu estos tre akra ; oni ne scias ankoraŭ, 
c-u la nuna prezidanto akceptos denove la 
prezidantecon de la granda nord-ameriko 
respubliko. Multaj lin petas pri tio ; oni 
devas konsenti, ke la nuna prezidanto 
akiris en la tuta mondo neordinaran fame
con kaj influon, kiun certe ne havis liaj 
antauuloj. Dume, laboras kaj... festenas la 
anoj de iu brita kolonia konferenco, kun
veninta en Londono por priparoli Ia de
mandojn. kiuj interesas la tutan imperion, 
sed en la nuna tempo gi ne povas legigi, 
sed nur elmeti proponojn kaj dezirojn.

A. R.

ranto-Ofico, cu X (nomo de furbo), sen necesa 
oito de fstrato. Por lio, suficas sciigi la postofi
cejo!). Tiu simpla adreso evitos por la korespon
dado, longajn kaj ofie vanajn sercojn en la jarli
broj au gazetoj, aliparto tre faciligos la taskon de 
la personoj, kiuj bezonas la Esp.-OBcon.

Komuna jurnalo. — Estas tre utile, se la Espe- 
ranto-Oficoj de la tuta mondo povas komuniki in
ter si per sama komuna gazeto, kaj povas en
presi en gin siajn komunikojn kaj avizojn. ESPE- 
RANTO-JURNALO eslas la komuna organo de la 
Oficoj kaj Konsuloj; kontraŭ jara helpabono de
IO frankoj, gi liveras al Ciuj oficoj kai konsuloj 
latindajn profitojn, publikigas Ciujn iliajn komu
nikojn sen plua pago kaj aliparte priparolas Ciujn 
demandojn, kiuj koncernas la konsulojn kaj

Financaj rimedoj. — La elspezoj de la Ofico 
estas malgravaj, car la postpartoj eslas pagataj 
de la uzantoj mem; restas nur la elspezoj por la 
dissendo kaj presigo de la cirkulero, kiu konigas 
la kreon cle la Ofico. Tiuj elspezoj negrandaj 
povas esli pagataj de la loka grupo, se estas unu, 
Car Esp.-Ofico ne rekte tre helpas al la propa
gando. au de privata iniciativo. Tuj kiam, la Ofi
coj ekservos, ili kredeble ricevos monhelpojn de 
la komercistoj aii de la societoj, al kiui ili servas. 
Se la laboro farigas Ire grava, tiam kaj nur tiam,
‘ i povos difini prezojn por la servoj.

Ni insiste petas ĉiujn personojn, kiuj 
intencas krei aŭ jam kreis Esperanto- 

Olicon, ke ili informu nin pri tio por ke 
ni povu konigi ĉiujn iniciatojn kaj ĉiujn 
realigi tajojn. Ni plezure sendos ĉiujn pluajn 
klarigojn kiujn oni povas bezoni, kaj, laŭe- 
ble, helpos la personojn, kiuj deziras fondi 
tiajn tre utilajn entreprenojn.

Ni petas la aliajn esperantistaj gazetoj
• ili bonvolu resumi la supran infor- 
aron. II. H.

A N O N C E T O J

Kosto. “20 centimoj (2 pencoj, -IO pfeni
goj) por ĉiu linio.

Rabato de 25 °/0 por (( enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi 3 liniojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la 

'i kaj 20 de ĉiu monato, aldonante la mo
non. PoStmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

Mioon i Krancujo) S-ro A, Coutel, 7, r. des Clout
ier» Fondigis Amika societo de la Kolektantoj 
le ilustritaj poJtkartoj. Por informoj, sin turni Iau

Kromerlo (Moravio-Aŭstrujo). S-ro Adalberto 
Nemci-, posto restanta, intersangos Ciujn ilustri
tajn po.-I tkartoj n, kiujn li ricevos.

Verdan (Francujo). S-ro Tournade, i 
sekretario. Direction d’Artillerie, intei 
ilustritajn postkartojn kun alilandanoj.

London (Angiujo). S-ro H. T. Bailey, 31, Cavers- 
ain Road, Kciitis)! Road, deziras korespondi pri 
itersango au aceto de malnovaj Esp. jurnaloj.

Agenoonrt (Francujo). F-ino Berthe Moron (par 
Nuils St-Georges, Odte d’Or), deziras korespondi 
per ilustritaj poStkartoj kun alilandanoj.

Znrtoh (Svisujo). S-roj Beck kaj Seligman de
ziras korespondadi kun alilanduloj per ilustritaj 
poŝtkartoj.

Beaune (Gote d’Or-Francujo). S-ro J. Pior 
Societe generale deziras intersangi ilustritaj 
po-Ikulojn ..... iulandaj gesamideanoj.

Le Condray (par Chartres-Eure el Loir-Fran- 
cujo). F-ino Hubert deziras korespondadi kaj 
interdigi postkartojn ilustritajn kun fremdaj 
gesamideanoj.

Ltestal (Svisujo). —  S-ro Eduard VVenk p. adr. 
D-ro A. Veij Gysin, advokato deziras korespondi 
kun iulandaj gesamideanoj.________________

Voiron (Francujoi. — S-ro Barnier Etienr 
boulevard de la Republica, Istre, tre dezir 
korespondi poStkarte kun eiuj gesamideanoj.

Immensee (Svisujo!. — S-ro Andre Gerbelot- 
Barillon. stenografisto, Institui de Bethleni, de-

• ..... j; fremdaj esperantistoj.
Sabadell(Katalomijo-Hispanujo). — S-ro Gas

telo Mestres, I Carme, deziras korespondi kun 
sam ideanoj.

Wlen (Aŭstrujo). — M. Klein, DOblingerhaupstr 
14-19/1/ — Reklamil — etiketojn por fermi lete
rojn, k. t. p., de komercistoj, ekspozicioj, iaspe
caj kongresoj, k. a., plue etiketojn de alumetska
toloj deziras intersangi du — per tio esperantis- 
tigotaj — personoj. Alsendoj Iau la supra adreso.

Le Coudray (pai- Chartres, Francujo). — F-ino
H. liaj- deziras intersangi postkartojn ilustritajn 
kun francaj kaj fremdaj gesamideanoj.

Bobrov (gub. Voronejskoj-Rusujo). — S-ro  ̂
dentaro Maksimo'; tre deziras korespondi I 
junaj samideaninoj alilandaj.

Lyon (Krancujo). S-ro L. Poncet, studento,
9, rue Bugeaud. Franca junulo, studento, filo de 
oficiro, deziras pasigi tri monatojn en germana 
familio. Intersango li instruus la francan lingvon.

Postulu I Postulu I Postulu'.

ESPERANTO
en ciuj belga], francaj, hispanaj, 
svedaj, sv isaj stacidomoj.
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(.'E spe ran to  e t  le m ouvem ent des idees

L'Espcranto etant por definition une 
langue, c'est-a-dire un moyen absolument 
neutro pai' lequel les hommes de dife
rente pays p «uve n t ĉchanger leurs idees,
ii s'en suit qu’il peut etre employ6 par 
les representante des divers partis poli ti- 
ques, religieux ou sociaux, soit pour fa
cilita!' leurs relalions avec leurs coreli- 
gjonnaires d'autres pays, soit pour pro- 
pager leurs idees dans des milieux oŭ, par 
«dte de la diversio des langues, elles ne 
pourraient pĉnĉtrer qu’avec une estreme 
lenteur. Ainsi, i  cdlĉ des organisations 
de propagande, a cote 'des sodĉtĉs qui 
Be servent de ^Esperanto, ii s’est fondĉ 
On certain nombre de groupements inter
nationa^, unissant les partisans d’une 
mĉme idĉe. ^Esperanto est appela ii 
rendre dans ce domaine d’incomparables 
services; c’est ce qu’ont admirablement 
compris les initiateurs des divers mou- 
vements, sur lesquels nous ne pouvons 
donner'que des indication^ trĉs gĉnĉrales, 
renvoyant pour plus de detalis aux re
vuos spĉciales.

L ’Esperanto chez les Catholiques. —
II existe en Esperanto une revue rnen

uo]]© « Espero Katolika », dirigĉe par 
M. 1'Abbĉ Peltier, uii des initiateurs du 
mOUvement esperantiste catholique. Un 
grand nombre de pretres ont donnĉ leur 
appui k cette oeuvre. On se rappelle qu'au 
cours du Congrĉs de Genĉve, le Pape 
Pie X la envoye sa bĉnĉdiction aux espe
rantistes catlioliques avec son approba- 
tion. Un Service divin en Esperanto a ĉtĉ 
organisĉ durant ce mĉme Congrĉs. Enfin 
lan certain nombre d’ouvrages ont ĉtĉ 
ou sont actuellement traduite en Espe
ranto.

L ’Espcranto chez les Protestants. — 
Bien qu’il n’existe pas encore de revue 
Bpĉciale pour les espĉrantistes protes
tante, le mouvement n ’en est pas moins 
trĉs actif. Le 'Congrĉs des Activitĉs Chrĉ- 
tiennes (Christian Endeavour), qui compte 
plusieurs millions d’adhĉrents dans le 
monde, a vote une rĉsolution en faveur 
de Tintroduction de ^Esperanto; dĉji un 
certain nombre de groupes activistes se 
sont fondĉs dans diffĉrentes villes. 
Comme les catholiques, les protestante 
ont cĉlĉbrĉ Un service religieux en Espe
ranto au cours du Congrĉs de Genĉve.

L ’Esperanto chez les Francs-Magons.
— De nombreuses loges ont votĉ des rĉ- 
Bolutions favorables i  TEsperanto. Au 
Congrĉs de Boulogne-s/Mer, ii a  ĉtĉ jetĉ 
les bases d’une association destinĉe i  
unir les Francs-Masons de diffĉrents 

pays. Une revue spĉciale est projetĉe.
te  Congrĉs de la LibreJPensĉe (Paris) 

a votĉ Un ordre 'du jour en faveur de 
TEsperanto.

L'Esperanto chez les Pacifistes. — 
^Esperanto a  ĉtĉ fcrĉsentĉ i  divers Con
grĉs de la Paix. Sur 1’initiative de M.
G. Moch, une sociĉtĉ esperantiste paci
fiste a ĉtĉ fondĉe, sous le nom de « Paci
fisto »; la revue « Espero Pacifista » est 
Torgane de celte sociĉtĉ cfui rĉunit les 
pacifistes de tous les pays. En outre, un 
certain nombre d’ouvrages importante 
concernant Ie mouvement padfiste, ont 
ĉtĉ traduite en Esperanto. Un grand 
nombre de groupements padfistes accep
tent de correspondre, dĉs maintenant, en 
Esperanto. (a suivre.)

Esperanto-Journal.

Das E spe ran to  und d ie  ldeenbewegung

Das Esperanto ist nacii 'der Definition 
eine Sprache, d. h. ein absolut neutrales 
Mittel, \vodurch Leute verschiedener Lan- 
der ihre Gedanken gegenseitig austau- 
schen Konnen. Daraus folgt, dass es sidi 
fŭr die Vertreter von politischen, reli- 
giosen oder sozialen Vereinigungen ver- 
wenden lasst, sei es um die Beziehungen 
mit iliren Gesinnungsgenossen anderer 
Lander zu erleichtem, sei es um ihre 
Ansichten in den Kreisen zu verbreiten, 
wo sie infolge der Verscliiedenheit ter 
Sprachen bis jelzt nur selir langsani 
durchdringen konnlen. So sind neben den 
Propagandavereinen, neben den Gesell- 
schaften, die das Esperanto ais Mittel 
benŭtzen, einige internationale Vereini
gungen entstanden, die die Anhiinger cin 
Und derselben ldeo vereinigen. Auf die
son! Gebiete \vird das Esperanto un- 
schatzbare Dienste leisten konnen; dios 
haben die Initianten dieser verschiedonen 
Bewegungen \vunderbar begriffen. Wir 
konnen darŭber nur wenige allgemeine 
Bemerkungen bringen indem vri r niihere 
Ausfŭlmmgen den Fachzeitschriften ŭber- 
lassen.

Das Esperanto bei den Katholikon — 
Es erscheint eine Monatschrift „ Espero 
Katolika ”, geleitet von Abbe Pellier, 
einem der Initianten der Esperantobewe- 
gung bei den Katlioliken. Zahlreiche 
Priester haben sidi dieser Bewegung an- 
geschlossen. Es ist bekannt, dass wahrend 
des Kongresses in Genf Papst Pius X 
den esperantokundigen Katholikon seinen 
Segen hat zukommen lassen. Am' gleichen 
Kongress isi audi ein Gottesdienst in 
Esperanto abgehalten vvorden. Eine An- 
zaĥl von Werken Ssind schon oder \verden 
gegemvartig in Esperanto ŭbersetzt.

Das Esperanto bei den Protestanten.
— Obschon nocii keine besondere Zeitung 
fŭr esperantokundige Protestanton be
steto, so isi. die Bewegung docli sehi' 
lebhafl. Der Kongress fŭr chrislliche 
Liebestatigkeil ( Christian Endeavour), 
eine Gcsellschaft von mehreren Millio- 
nen Mitgliedern in der ganzen Welt, hat 
izu gunston der Einfŭhrung des Esperanto 
©men Beschluss gefassl; schon jetzt.be- 
stehen einige aktive Gruppen in ver- 
schiedenen Stiidten. Wie die Katholiken 
so liabon auch die Protestanton wahrend 
dos Genfer Kongresses einen Gottesdienst 
in Esperanto veranstaltet.

Das Esperanto bei den Freimaurern.
— Zahlreiche Logen haben dem Espe
ranto gunstige Boschliisse gefasst. Am 
Kongress in Boulogne-s/Mer ist der 
Grundstein zu einer Gesellschaft gelegl 
worden, die 'den Zweck hat, die Frei- 
maurer verschiedenen Zander zu ver
einigen. Eine besondere Zeitschrift 'ist 
vorgeselien.

Dor Freidenkerkongress (Paris) hateinc 
Tagesordnung zu gunsten des Esperanto 
angenommen.

Das Esperanto bei den Pacifisten. — 
Das Esperanto ist verschiedenen Frie- 
denskongressen vorgelegt worden. Auf 
die Artregung von Herm G. Moch ist 
eine Gesellschat von Esperanto-Pacifisten 
die Zeitschrift „ Espero Pacifista " ‘.i: ist 
das offizielle Organ dieses Vereins, idei'

I die Esperanto-Pacifisten aller Lander ver- 
! einigt. Unter anderm sind auch einige 
' bedeutende Werke, die sich auf die 
, Friedensbe\vegung beziehen, in Espe- 
i ranto ŭbersetzt worden. Sehr viele Frie- 
! densgesellschaften Korrespondieren schon 
; jetzt in Esperanto (Fortsetzung folgt.)

Esperanto-Journal.

E spe ran to  and  the  Evo lu tion  o f Thought

• Esperanto being defincd as a neutral 
tongue, i. e., a means by \vhich men of 

different countries may excliange thought, 

it follovvs tliat it inay< Iie «sed by members 

of various politica), religious and socia! 

bodies, \vhether to facilitate thoi r in tor
turse  vitli colleagues of other lands, 

or to propagate their ideas in centros 

into \vhich, Ihanks to tile diversity of 
tongues, tliese could othenvise penetra te 

but slo\vly. Tlius side by side with propa

gation societies and tliose using Espe

ranto have anson a cerlain number of 

internationa! groupes uniting partisans of 
one and the same idea.

Tho initiators of various movements 

have thoroughly understood tliat Espe

ranto \vill 'be of the greatest utility in 
this domaine; \ve can here only give 

a few general indications, referring our 

readers for fuller detalis to specia! jc- 
views.

Esperanto and Catholioitg. Tilere is a 

monlhly calliolic revievv, “ Espero Kato

lika”, edited by the Abbĉ Peltier, one 

of the founders of the catholic Espe- 

rantist movement. A great number of 

prints have'' given their support to this 
work. It is noto\vorthy tliat Pope Pius 

X Isent his blessing and approval to Espe- 

rantist catholics at the Geneva Congress. 

Mass 'vas celebrated in Esperanto during 
this .Congress. Moreovcr a number of 

\vorks on religion have been translated 

into Esperanto.
Esperanto and Proteslantism. — Al- 

tliough no Esperanto-Protestant review 

yet exist, the movement is no less active 
among tile Protestante. A vote was pas- 

sed in favour of the introduction of Es

peranto at lhe Congress of the Christian 

Endeavour -- which has several millions 

adherents —, and some active groups 

have been established in different t o vais. 

The protestante have also had their reli
gious service in Esperanto at the Geneva 

Congress.
Esperanto and Free Masons. — Many 

lodges havo passed resolutions in favour 

of Esperanto. At the Boulogne Congress 

an association has been founded destined 
to unite Free Masons of every land. A 

special review is being put in hanti 

(Esperan to-Framasona).
The Congress of Free Tliinkers (Paris) 

voted in favour of the introduction of 

Esperanto.
Esperanto and the Pacifists. — Espe

ranto has been presented at several 

Peace Congresses. With M. Moch's help, 

'a  Pacifist Esperanto society has been 
founded, under the name “ Pacifisto ”, 

having as official organ the revie\v “ Es

pero Pacifista ”, and by iis means Espe- 
rantist. Pacifists ali the world over are 

united. Moreover a certain number of 

works conceming the peace movement 

have been translated into Esperanto. A 

large number of Peace societies are no\v 

prepared to correspond in Esperanto.
(to be continued.)
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[ 'E sp e ran to  e ii progresso  delle idee

I/Esperanto e una lingua, dunque uii 
mezzo assolulamente neutro che serve 
agh uomini di tutti i paesi della Terra 
per scambiare fra loro le idee, ne segu e 
cho esso puo essere impiegato dei repprc- 
sentanti dei vari partiti politici, religiosi 
e sociali, sia per Tendere piŭ facili le 
loro relazioni coi correligionarii d’altre 
nazioni, sia per propagare le loro idee 
lii dove par la diversja delle lingue, esse 
non potrebbero penetrare che con estrema 
lentezza. Cosi, oltre alle organizzazioni 
di propaganda, oltre alle societi die si 
sommo deli’ Esperanto, si sono fondati 
un certo numero di gruppi internazionali 
che uniscono i partigiani di una stessa 
idea. ^Esperanto e cinamato a rendere 
in (fuesto campo incomparabili servigi; 
si e cio che hanno perfetlamente com- 
preso gli iniziatori dei diversi moti di 
cui possiamo dare solamente delle indica- 
zioni generiche, mentre rinviamo gli in- 
teressati alle riviste speciali.

L'Esperanto pei cattolici. — Esiste in 
Esperanto una rivista mensile «Espero 
Katolika» diretta dali- Abate Peltier, uno 
degli uniziatori del movimento cattolico. 
Un gran numero di preti hanno dato ii 
loro appoggio a quest’ opera. Si ram- 
menti che durante ii Congresso di Gene- 
vra ii Papa Pio X ha inviato la sua bene
di ziono agli esperantisti cattolici colla sua 
approvazione. Un servizio divino in Es
peranto aveva avulo luogo durante lo 
stesso Congresso. Finalmente un certo 
numoro di opere sono state o si stanno 
traducendo in Esperanto.

L'Esperanto pei protestanti. — Benche 
non vi sia ancora una rivista spedale 
per gli esperantisti protestanti, Ta t ti vi t i 
non ĉ minore, li Congresso delle A k 
vita. Cristiane (Christian Endeavour), che 
conta molti milioni di aderenti nei mondo 
ha votato una decisione in 'favore deli’ 
introduzione deli’ Esperanto; g ii un certo 
numero di gruppi attivisti se sono fondati 
in varie citti. Come i cottolici i pro
testanti hanno celebrato un servizio reli
gioso in Esperanto durante ii Congresso 
di Genevra.

L'Esperanto pei Framassoni. — Molle 
logge massoniche bamio vokito delle ri- 
soiuzioni favorevoli ali’ Esperanto. Una 

decisione del Congresso di Boulogne 
s/Mer, ha getlato le basi di una associa
zione destinata' a unire i framassoni dei 
diversi paesi. Una rivista speciale ĉ pio- 
gettata. II Congresso del libero pensiero 
di Parigi ha votato un ordine del giorno 
in favore deli’ Esperanto.

L’Esperanto pei Pacifisti. — E s p e 
ranto ĉ stato presenta^» a molti Con- 
gressi per la Pace. Suli’ iniziativa del 
Sig. G. Moch, una societi esperantista 
pacifista e stata fondata coi titolo di « Pa
cifisto»; la rivista «Espero Padfista» ĉ 
1’organo di ,questa Societi, che riunisce 
gli esperantisli pacifisti di tutti gli Stati. 
In oltre, Un certo numero di opere impor- 
tanti concementi ii movimento pacifista 
sono state tradotte in Esperanto. Molti 
gnuppi pacifisti accettano di corrispondere 
fin d’ora in Esperanto.
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